
 

 

 

Verzorgende IG De Prinsemarij  
 

Uren tussen 0-18 uur (bespreekbaar) 

Als verzorgende IG in team De Prinsemarij werk je in een zelfstandig klein team met een plezierige 
werksfeer. Een team dat samen verantwoordelijk is voor de kwaliteit van zorg die geleverd wordt. 
  
Aan de rand van het Weizigtpark vind je ons sfeervolle woon- en zorgcomplex De Prinsemarij. Hier verlenen 
wij zorg aan bewoners met een Wet langdurige zorg-indicatie (ZZP4) en aan klanten in de kortdurend 
verblijf-appartementen. 
 
Wat ga je doen 
Als Verzorgende IG verleen je zorg en biedt je begeleiding aan de klanten van Het Spectrum. Je schrijft en 
evalueert het zorgplan. Licht verplegende handelingen behoren ook tot jouw takenpakket. Natuurlijk beschik 
je over goede communicatieve en sociale vaardigheden en jouw positieve instelling draagt bij aan een prettig 
woon- en leefklimaat. Je bent flexibel en bereid om, als het een keer niet anders kan, ook in andere dan de 
met jou afgesproken diensten te werken.  
 
Wat verwachten wij van jou 

• Je beschikt over het diploma Verzorgende IG (mbo 3). 

• Ervaring in de extramurale zorg is een pré.  

• Je bent tussen 0-18 uur per week beschikbaar. Het aantal uren is bespreekbaar. 

• Voor deze functie is een VOG nodig (Verklaring Omtrent het Gedrag). De aanvraag regelen wij en de 

kosten krijg je natuurlijk vergoed.  

Wat kun je van ons verwachten 

• Je salaris ligt conform cao VVT (FWG 35) tussen de €2.135,- en €2.937,- bruto per maand op basis van 36 
uur per week. Inschaling vindt plaats naar relevante werkervaring.  

• Je krijgt een jaarcontract. Ben jij blij met ons en wij met jou? Dan bieden we de mogelijkheid tot een 
contract voor onbepaalde tijd.  

• Pensioenregeling bij PFZW, 8% vakantietoeslag en 8,33% eindejaarsuitkering. 

• Een aantrekkelijk meerkeuze arbeidsvoorwaarden pakket zodat je voordelig een fiets, laptop, telefoon, 
cadeaubonnen of een sportabonnement kunt aanschaffen. 

• Individuele scholing- en opleidingsmogelijkheden en onbeperkt toegang tot online trainingen van 
GoodHabitz. 

 
Ben je geïnteresseerd 
Heb je vragen? Of ben je benieuwd naar de mogelijkheden? Bel gerust met Karin Sprokkereef (wijkmanager 
Centrum) via telefoonnummer 078-6492111 of mail naar k.sprokkereef@hetspectrum.nl. Solliciteer via het 
online sollicitatieformulier www.werkenbijhetspectrum.nl. 
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